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Godt nytår!
– 2015 har budt på en mageløs sæson i VSK – en sæson, hvor vi i fællesskab igen skabte
aktiviteter, glæde og sammenhold. Sådan starter klubbens formand sin nytårshilsen. 
 
Læs mere … 
 
Klubbens generalforsamling afholdes torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.    
Sæt X i kalenderen allerede nu!

Singlehand og Silverrudder set
med kapsejlerens & tursejlerens
øjne

VSK'erne Morten Vinther og Jacob Thordal
deltog i verdens største singlehand-

Kommende VSK arrangementer 
 

Klubaften den 7. januar 
Oversigt over klubaftener 2015/16 
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sejlads. Kom og hør dem fortælle på
vores klubaften torsdag 7. januar kl. 19 i
klubhuset. Husk tilmelding! 
 
Læs mere ...

Indmelding i Danske Tursejlere.
Oplys, hvis du allerede ER
medlem!

VSK er nu klubmedlem af DT, så du sparer
50 kr. på dit personlige medlem-skab. Er
du allerede medlem, skal du oplyse det
for at få rabatten på årskontingentet. 
 
Læs mere … 
 

Følg med i optakten til F18 VM
2017 i Vallensbæk

Følg forberedelserne til verdensmester-
skabet for F18 i 2017 i Vallensbæk på den
officielle VM Facebook-side. Det bliver
den største sports-event i klubbens
historie med 200 katamaraner og 400-500
sejlere. 
 
Læs her …

Generalforsamling 31. marts 2016 
 

Se aktivitetskalenderen på hjemmesiden 
 

Årets familieskitur med VSK:  
Tilmelding snarest muligt!

Vi indbyder igen i år til fælles skitur til
Zell am See i Østrig den 20.-27. februar
(uge 8). Turen er åben for medlemmer og
venner af huset. Tilmelding snarest
muligt!   
 
Læs mere …

Sejlerskolen søger instruktører
til undervisning i kapsejlads

Interessen for at lære at sejle er stor, og
Sejlerskolen har fået en del tilmeldinger
til at lære at sejle kapsejlads. Derfor
hører vi meget gerne fra medlemmer,
som vil være instruktør i kapsejlads i den
kommende sæson. Ring Preben Thorndahl
på 20 93 06 84.
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